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  E-biuletyn 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

MARZEC 2022 

1. 

TRWA REALIZACJA PROJEKTU  

„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

 

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest 

wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową 

i ekspercką. 

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym 

doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, 

organizowane będą szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew 

Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) 

oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki  

z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz 

podsumowująca projekt. 

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn. 

Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie. 

Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę 

www.mazurylgr.pl -> zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się 

wszystkie wydane biuletyny.   

Życzymy miłej lektury! 

 

Projekt „Zmiana systemowa w Twojej organizacji  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki 

dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/


 

 

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA 
„WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” 

ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo 
tel. +48 513 568 011; www.mazurylgr.pl 

 

 

 

 

 

2. 

ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCÓW ! 

Doradca ds. organizacji pozarządowych  

– Dominika Brożewicz 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30. 

Kontakt: tel. +48 513 568 011; doradca@mazurylgr.pl  

 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc  

w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego oraz 

przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, 

Starostwo); 

 Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów 

prawnych; 

 Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, 

sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.); 

 Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów. 

 

Ekspert ds. prawnych i obywatelskich 

- radca prawny Wioletta Banasiewicz 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.45  

              (inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG EKSPERTA: 

 Udzielanie informacji prawnej w konkretnej sprawie; 

 Wykonanie usługi prawnej w konkretnej sprawie; 

 Udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy: sądowym i pozasądowym; 

 Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem 

przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to 

sporządzanie pism procesowych; 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
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 Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora 

społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej specjalistycznej pomocy 

niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa; 

 Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość swoich praw  

i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do 

szeroko rozumianej samoorganizacji. 

 

Doradca księgowy 

- Iwona Dmochowska 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00                                                  

(inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia rachunkowości; 
 

 Pomoc w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości i planu kont; 
 

 Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób 

prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób fizycznych; 
 

 Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych; 
 

 Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji 

podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych; 
 

 Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku trwałego i innych składników 

majątku rzeczowego organizacji pozarządowej; 
 

 Pomoc przy rozliczaniu przejazdów służbowych. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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3.   

ZADANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2022 ROKU: 

 

 Doradztwo (formalno-prawne, księgowe, prawno-obywatelskie); 

 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO (w roku 2022 wszystkie miejsca są zajęte); 

 Kontynuacja kampanii fundraisingowej (doradztwo dla 7 NGO – w toku); 

 Wdrożenie przepisów RODO (szkolenie dla 15 osób oraz doradztwo dla 7 NGO); 

 Wyjazd studyjny na obszar LGR Zalew Wiślany / LGD Wysoczyzna Elbląska  

(dla 30 osób); 

 Specjalistyczne szkolenia: 

Lp. Planowany termin Nazwa szkolenia 

1. II kwartał  Podstawy prawa w organizacji pozarządowej - online 

2. III kwartał  Logika projektowa - stacjonarne 

3. IV kwartał Promocja w mediach społecznościowych - online 

 

4. 

WITAMY NOWE STOWARZYSZENIA! 

 

 06 marca 2022 roku odbyło się zebranie założycielskie Patriotycznego 

Stowarzyszenia SOKÓŁ z siedzibą w Węgorzewie. W zebraniu udział wzięło  

7 osób. Stowarzyszenie oczekuje na rejestracje w KRS. 

 

 23 marca 2022 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie otrzymało 

Węgorzewskie Stowarzyszenie Rolkowe „Węgroll”. Zebranie założycielskie miało 

miejsce 14 lutego 2022 roku i wzięło w nim udział 9 osób. 

 

Stowarzyszenia powstały przy wsparciu udzielonym w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA  

W TWOJEJ ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego 

przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030. 

http://www.mazurylgr.pl/
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Członkom stowarzyszeń gratulujemy, życzymy realizacji wielu ciekawych inicjatyw 

oraz satysfakcji z podejmowanych inicjatyw  

 

 

 

5. 

ZMIANY W TERMINACH DOT. SPRAWOZDAWCZOŚCI NGO ! 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia 

terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 

639), przesunięte zostały terminy dot. sprawozdawczości NGO: 

 

 Termin złożenia CIT-8 upływa 30 czerwca 2022 roku 

 Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok upływa 30 czerwca 

2022 roku  

 Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok upływa 30 września 

2022 roku  

 Termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 roku –

 najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny 

termin wypada 17 października). 

PRZYPOMINAMY: Sprawozdania Finansowe podpsuje elektronicznie cały Zarząd (profilem 

zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/639
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/639
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/639
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/639
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/639
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6.   

NABÓR DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA  

WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs 

na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku  Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Kandydatów (13-21 lat) do Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

 Warmińsko-Mazurskiego mogą zgłaszać działające na terenie 

województwa  warmińsko-mazurskiego: 

1. Młodzieżowe Rady Gmin 

2. Młodzieżowe Rady Miast 

3. Młodzieżowe Rady Powiatów 

4. Samorządy uczniowskie i studenckie 

5. Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz. 

Termin zgłaszania kandydatów trwa od 11 marca 2022 r. do dnia 22 kwietnia 2022 r.  

UWAGA! Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Młodzieżowego 

Sejmiku, przy czym miejscem zamieszkania kandydata jest powiat, na terenie którego działa 

podmiot zgłaszający lub województwo warmińsko-mazurskie.  

Link do ogłoszenia https://bip.warmia.mazury.pl/2031/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-

warminsko-mazurskiego.html 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 512 58 81 lub mailowo: 

m.switkowska@warmia.mazury.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://bip.warmia.mazury.pl/2031/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2031/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html
mailto:m.switkowska@warmia.mazury.pl
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7. 

NABÓR DO EUROPEJSKIEJ AKADEMII MŁODYCH LIDERÓW WSI 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

wraz z Fundacją Kuźnia im. Hugona Kołłątaja po raz pierwszy 

ogłaszają nabór uczestników do Europejskiej Akademii 

Młodych Liderów Wsi z województwa warmińsko-

mazurskiego. Pierwsza edycja akademii w województwie 

warmińsko-mazurskim potrwa od 12 do 15 maja 2022 roku 

w Folwarku Tumiany. 

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, 

którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych. 

Ważny przy tym jest element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas 

szkoleń, jak i po ich zakończeniu (m.in. współpraca z punktem Europe Direct) oraz – 

na późniejszym etapie – wspierania ich działań. 

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to innowacyjny projekt liderski 

przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, skierowany do osób w wieku 18-30 lat, 

którzy przez 4 dni przejdą bezpłatne intensywne szkolenie prowadzone przez najlepszych 

specjalistów z zakresu prawa, finansów, spraw europejskich oraz trenerów umiejętności 

miękkich. 

W programie znajdą się np. warsztaty z: pozyskiwania środków na działalność na obszarach 

wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, 

wystąpień publicznych, współpracy z mediami. Planowane są również spotkania 

z przedstawicielami m.in.: instytucji europejskich, urzędów marszałkowskich, wójtami, 

burmistrzami i prezydentami. 

Celem projektu jest rozwój osobisty oraz wyposażenie „liderów lokalnych” w wiedzę 

i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, a także 

współpracę z punktem Europe Direct, co powinno także sprzyjać ich pozostaniu/powrotowi 

na tereny wiejskie. 

Regulamin Europejskiej Akademia Młodych Liderów Wsi przewiduje m.in. zapewnienie 

osobom uczestniczącym zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały 

szkoleniowe oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach 

wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 roku na adres e-mail: 

d.sargalski@warmia.mazury.pl  

Liczba uczestników ograniczona do 50 osób, przy czym dopuszcza się 3-5 osobowe grupy 

z jednej gminy. 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:d.sargalski@warmia.mazury.pl
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Szczegółowych informacji udziela Dariusz Sargalski (pod nr tel. +48 (89) 52 19 278). 

Informacje można również uzyskać z Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: 

kontakt@fundacjakuznica.pl; tel. +48 504 419 785. 

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-

wiejskie/aktualnosci/7410-akademia-mlodych-liderow-wsi-nabor 

 

8. 

ZESPÓŁ DS. UCHODŹCÓW POWOŁANY PRZEZ RADĘ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃKO – MAZURSKIEGO 

 

Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia 

zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego. 

Kluczową osobą w zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji 

- Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizwynosci.pl), 

która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą 

Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570, urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, 

ukraina@uw.olsztyn.pl) 

Powołane są zespoły tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj 

pomocy lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich 

liderzy wraz z kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci pomocy organizacji 

w konkretnym Zespole lub Zespołach: 

 Aktywizacja społeczna i zawodowa - Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 

523 60 92, przybysz.wieslawa@wp.pl, m.kupisz@federacjafosa.pl 

 Edukacja dzieci i dorosłych – Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, 

kornelia.kurowska@borussia.pl 

 Opieka medyczna – Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, 

m.czerwoniklapko.joannici@gmail.com 

 Osoby z niepełnosprawnością – Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, 

wmson.ol@wp.pl 

 Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe – Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186, 

adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:kontakt@fundacjakuznica.pl
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7410-akademia-mlodych-liderow-wsi-nabor
https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7410-akademia-mlodych-liderow-wsi-nabor
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 Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, esas_1@wp.pl 

Organizacja, która chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa 

(a są takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), proszona jest o kontakt z Jolantą 

Markiewicz. Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane 

na stronie www.ropwwm.org.pl  

 

9. 

KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów grantowych można znaleźć m.in. na 

stronach: https://www.eurodesk.pl/granty oraz https://fundusze.ngo.pl/aktualne  

Lp KONKURS 

1. KONKURS PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE  

– FUNDUSZ KRAJOWY 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy uruchamia nowy konkurs na dotacje 

instytucjonalne. Wnioski mogą składać organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim 

zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. 

federacje) działające w jednym z czterech obszarów Programu, ogólnopolskie 

organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz 

praworządności. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2022 r. 

Dotacje w wysokości od 50 do 100 tys. EUR można przeznaczyć na działania 

wzmacniające rozwój organizacji lub prowadzenie bieżącej działalności. Budżet 

konkursu to ponad 2,2 mln EUR. 

Więcej informacji: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-

dotacje-instytucjonalne/  

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.ropwwm.org.pl/
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/
https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/
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2.  KONKURS PROO 5 – EDYCJA 2022 
 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ogłosił konkurs w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich Priorytet 5, który jest odpowiedzią  na obecną sytuację 

międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, 

gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do 

Polski, konkursu  

W konkursie mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie 

wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też 

koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom. 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku 

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W 2022 ROKU 
 

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 

państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła 

Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z: 

 prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej 

w środowiskach wiejskich; 

 prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów 

wiejskich; 

 wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet; 

 inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia 

i pracy kobiet na wsi; 

 upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania 

i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; 

 reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów 

administracji publicznej; 

 rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej 

i regionalnej. 

 

Obowiązujące kwoty pomocy finansowej wynoszą: 

 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków, 

http://www.mazurylgr.pl/
https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/
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 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków, 

 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków. 
 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-

gospodyn-wiejskich  

4. PROGRAM CZUWAMY! PAMIĘTAMY! 

 

Celem Programu jest przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. 

O dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci mogą ubiegać się organizacje 

pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, instytucje kultury, gminy, szkoły, 

przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. 

Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 22 sierpnia 2022r.  

a 31 marca 2023r.  

W ramach programu można złożyć jeden Wniosek.  

Kwota Grantu nie może przekroczyć kwoty brutto 10.000 zł. 

Termin składania wniosków: 16 maja 2022r. 

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx 

 

 

10.   

ZA NAMI SZKOLENIE  

„KSIĘGOWOŚĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ” 

 

23 marca 2022 roku w trybie online odbyło się szkolenie  

pn. „Księgowość w organizacji pozarządowej” 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

W szkoleniu udział wzięło 15 osób - przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu województwa warmińsko  

– mazurskiego. 

Szkolenie poprowadziła pani Kinga Wołotkiewicz - od 2004 roku związana ze sferą 

pozarządową, absolwentka XV Szkoły STOP, praktyk w zakresie całokształtu obszaru 

finansów w NGO oraz poszczególnych działań. Realizuje, monitoruje, rozlicza projekty 

http://www.mazurylgr.pl/
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lokalne, rządowe i europejskie. Poza codzienną pracą wspiera osoby z NGO we właściwym 

prowadzeniu finansów. Sporządza i analizuje roczne sprawozdania finansowe. 

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ 

ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez 

Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 

lata 2021-2030. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne! 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

